
   ABRIL DE 2019 

Nossa Missão: Atender o idoso com amor, promovendo atividades que o integrem na sociedade e resgatem sua dignidade e 

alegria de viver, contando com o serviço de profissionais qualificados e o apoio do trabalho voluntário. 

Informativo de Março 

Nada como iniciar o mês agradecendo pelo 

mês que passou e pelo que esta por vir. 

Após a animada aula de música com a profa. 

Aci, tivemos nosso encontro na igreja Santa 

Isabel.  

LOUVAR E AGRADECER 

 

 

 

 

VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR 

Aberto de segunda a sexta-feira 

das 9:00 às 12:00 

BAZAR ESPECIAL TODA 5ª FEIRA 

DAS 9:00 ÀS 16:00  

Estamos sempre com novidades. Você pode ajudar a manter o 

Reviver participando como voluntário, colaborando com o 

bazar ou    tornando-se sócio. 

CULTIVANDO ARTE  
O Reviver recebeu a visita do especialista em 

"Bonsai" Joel Cezar Faccioli que apresentou noções 

sobre o Cultivo e a Arte de miniaturizar as plantas. 

Além disso, tivemos o privilégio do sorteio de um 
lindo "Bonsai". www.jcfbonsai.com.br 

MENTE E CORPO  
Nossos queridos idosos continuam animados 

com as atividades físicas do prof. Cristiano. 

Foi entregue o álbum "Recordando Minha 

História" para o nosso querido José Evaristo. 

O álbum foi carinhosamente preparado e 

apresentado pela voluntária Léa. 

BAZAR EM FOCO 
Agradecemos aos colaboradores do nosso 

bazar pelas doações das peças que 

vendemos. Sem vocês não seria possível!!! 

BRINCANDO DE LEMBRAR  
Atividade musical e exercícios com a profa. Aci.  

Brinquedoteca: Brincando e ativando a memória e 

o raciocínio com os jogos preparados pelos nossos 

voluntários. 
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Aniversariantes  

De Março 

José Evaristo, Sr. Francisco, 

Alexandre, Zi e Aci  

R. Ângelo Vicentim, 457 - Barão Geraldo, Campinas/SP     Fone (19) 3288-1075   centroreviver@uol.com.br 

  

Diretoria do Reviver                                                                                                                                                         

PRESIDENTE: Marina Dantas Muniz de Castro, VICE-PRESIDENTE: Sheila 

Roberta Andrade Pereira, DIR. ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Angela 

Kageyama, VICE-DIR. ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Eliana Elisa Selmi 

Marques, DIR. DE OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira,  

DIR. DE MARKETING E RELACIONAMENTO: Antonio Ayres Pereira. 

DIA DA BELEZA - MARIO GRAVAS STUDIO 

Reavivando a alegria e a autoestima dos nossos 

queridos idosos, atendidos com muito carinho pela 

equipe do salão Mario Gravas Studio. 

 

 

DIA DA BELEZA  
AOS MOÇOS 

Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito 

ensinou. 

Ensinou a amar a vida. 

Não desistir da luta. 

Recomeçar na derrota. 

Renunciar a palavras e pensamentos negativos.  

Acreditar nos valores humanos. 

Ser otimista. 

Creio numa força imanente que vai ligando a  

família humana  

numa corrente luminosa da fraternidade universal. 

Creio na solidariedade humana. 

Creio na superação dos erros e angústias do 

presente.  

Acredito nos moços. 

Exalto sua confiança, generosidade e idealismo.  

Creio nos milagres da ciência 

e na descoberta de uma profilaxia futura dos     

erros e violências do presente.  

Aprendi que mais vale lutar do que recolher  

dinheiro fácil.  

Antes acreditar do que duvidar. 

CORA CORALINA 

CANTO DA LEITURA  

Dia repleto com muita alegria; músicas e fábulas 

com a profa. Aci e exercícios com coreografia e 

animação com a profa. Aiko 

RITMO E ALEGRIA 

VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO 
  Reunião dos voluntários do Reviver. Dia 

proveitoso com muitas sugestões e avaliações. 

MÚSICA E ALEGRIA 
Comemoração dos nossos aniversariantes. 

Dança e alegria com o grupo "Va-idosos". Aqui a 

tristeza passa longe! 

 

 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.1759953787439528/1759952314106342/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBUokcD8fCG-V3qLvtd04fAlj5f-2sfrRcLOu56xyyfoAdvAD_AaNadMz9fG7vKheMFlhuUFW7MGXVu&__xts__[0]=68.ARCYXysIqMJBcD8myBIKRzPO0pq5lsg2QRTg1TE07c7lMGsR551bIcl4xkYzRrCs_NvL2rIIdLksgDCpRKt2ql8K4i2X2xITGyy-B5EQgcVeMwaLZppjsYSgo9l7gPO-fR480gJEkorotMRUtKmeZkGBXnCAkOX0qKemhXLtOUd2Jkio9Tw4CO_q5ZNsYfCSl1Te5o8idzEwskqrTmHeSkIo47gndGvln_PBmBr4LLH0rxcFwiudhP7yXpFBHC1rM8RAI_PQixH_Uy2m9hrFqOd_tu5unoBf6GcENAoYId4pSY58wSP4UAVz1NJCXdh2lsU77XkPI5cT09bos6Vpduv28Q
https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.1769259236508983/1769309603170613/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBLjRlHOEcqPeybp7hpMGeApuGMMK6Wl0ILxKIE3lAKaKbKvNbq-R7ALgLc6M92Mp7mXX3h9i_DoPXQ&__xts__[0]=68.ARDb5WWHdT6p-2oQ8QppTG6VjKqgK6ZxJt54s785MxVGBt3qwV2u1qE7QJxXFZQfVLu1FzWPWVNzWxmBkkb4tNuQSolHYHkqTKFbu4W-SF7GXBLMiFau8QybgmxZD1cxE3h7VgjHkYPFCkixFomVeTDppThBpIi92b-M_KJ4g8OBYNwhLHIHtQzXcWsG-xLBpf2dgQUn6fwegM4JUpeDZTN8tNku2R4WJOFCfxx12yJ8sz8K-IKjNyDswKxqyTOe2bcF9NxjUfMTiPRsp61uhyalrw0ZwbuQeteCQwAPwuMVl-gzgaM78tqhqfcbhJrEW_t8CT0z3V-zAoYB2Yyqj1yBfg

